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Nẹp giữ phi kim 
ứng dụng cơ học 
là phương án tiết 
kiệm thời gian và 
tiền bạc cho lưu hóa
Hệ thống nẹp bằng đinh tán nhựa Alligator® có khả 
năng độc đáo về ứng dụng cơ học với dụng cụ lắp 
đặt cầm tay, ngoài ra, còn có các tính năng khác của 
phi kim như:  không xước, không từ tính, trượt nhẹ 
khi vận hành trên các bộ phận băng chuyền. Mối 
nối bản lề cho phép người dùng tháo kẹp bản lề để 
dễ dàng vệ sinh dây đai hoặc lắp đặt dây đai trên hệ 
thống băng chuyền mà không phải tháo lắp nhiều. 
Tính năng của Hệ thống nẹp bằng đinh tán nhựa 
Alligator là phương án tiết kiệm thời gian và chi phí 
nhất cho lưu hóa.

Hệ thống nẹp bằng ĐINH TÁN NHỰA
ALLIGATOR® 

Các tính năng chính của Hệ thống nẹp bằng đinh tán nhựa Alligator 
bao gồm các đinh tán được ép khuôn vào trong tấm đỉnh tạo bề mặt 
sạch trơn và phẳng, mép trước có gờ của nẹp giúp di chuyển dễ dàng 
trên các bộ phận băng chuyền và đinh tán đầu chìm.  

Với ba lựa chọn màu sẵn có, hãy chọn nẹp phù hợp với ứng dụng của 
bạn nhất từ -29 ºC đến 82 ºC (-20 ºF đến 180 ºF).

Đen:  Chống tia UV, giúp kéo dài tuổi thọ cho các ứng dụng 
ngoài trời.

Trắng: Chất liệu được FDA chấp nhận chống được các loại 
axit yếu, kiềm, hyđrocacbon, dung dịch ê te và cồn.

Xanh dương: Chất liệu được FDA chấp nhận có khả năng chống chịu 
giống màu trắng nhưng có màu xanh dương phù hợp 
với dây đai màu xanh dương được sử dụng trong nhiều 
ứng dụng thực phẩm.

Bảng tùy chọn Hệ thống nẹp bằng đinh tán nhựa Alligator ®

kích 
thước 

nẹp

Dành cho các dây đai có phân loại nẹp cơ 
học lên tới: Giới hạn độ dày dây đai Đường kính nhỏ nhất của 

bánh đai truyền được đề nghị
Đường kính kẹp 

bản lề xấp xỉ

kN/m P.I.W. mm in. mm in. mm in. 
APF100 7 40 Lên tới 2,4 Lên tới 3/32 38 1-1/2 2,5 0,096

APF150 11 65 1,6-3,2 1/16-1/8 75 3 3,5 0,136



Dụng cụ lắp đặt bộ kẹp Alligator®

Dụng cụ di động đơn giản hóa 
thao tác lắp đặt đinh tán nhựa ở 
bất cứ đâu trong phạm vi cơ sở của 
bạn.  Trọng lượng chỉ bằng 14 kg 
(30 lbs), tự động chỉnh thẳng và 
giữ chặt các nẹp đúng chỗ đồng 
thời tán các đầu đinh tán vào trong 
rãnh đầu chìm.

Đột lỗ dây đai & Mũi khoan cong

Tổ hợp răng lược
Phù hợp với APF100 và APF150.  
Kèm theo kẹp thước đo.

Dưỡng
Đảm bảo vị trí lỗ chính xác cũng 
như nẹp được tiếp cận chính xác 
và nằm thẳng hàng.

Dầu bôi trơn đinh tán nhựa
Đinh tán được cấu thành từ công 
thức đặc biệt giúp quay tự do và 
giảm ăn mòn.

Hệ thống nẹp bằng ĐINH TÁN NHỰA
ALLIGATOR® 

Dụng cụ lắp đặt

Nẹp

10
0

Chiều rộng dây đai
Mô tả Số đơn đặt 

hàng Mã sản phẩm
mm in.
600 24 Trắng                  APF100W-50 80013

1200 48 Trắng APF100W-100 80014
600 24 Đen  APF100B-50 80017

1200 48 Đen APF100B-100 80018
600 24 Xanh dương APF100BLUE-50 80023

1200 48 Xanh dương APF100BLUE-100 80024

15
0

600 24 Trắng                  APF150W-50 80011
1200 48 Trắng APF150W-100 80012

600 24 Đen APF150B-50 80015
1200 48 Đen APF150B-100 80016

600 24 Xanh dương  APF150BLUE-50 80026
1200 48 Xanh dương APF150BLUE-100 80027

Cần có nẹp & kẹp bản lề để tạo một mối nối

Kẹp bản lề
Kích 

thước 
nẹp

Chiều dài Số đơn 
đặt hàng

Mã sản 
phẩmMét Foot

APF100 3        10 NL250-X 80203
APF100 30 100 NL250-C 80204
APF150 3        10 NL350-X 80201
APF150 30 100 NL350-C 80202

Dụng cụ lắp đặt
*DỤNG CỤ LẮP ĐẶT TRUYỀN ĐỘNG BẰNG 
ĐỘNG CƠ (Không bao gồm Tổ hợp răng lược 
hoặc dưỡng.  Mua riêng.)

Điện áp Số đơn đặt 
hàng Mã sản phẩm

110V MDT-1 80110
220V- 50 Vòng MDT220-1 80111

*Mũi khoan cong
Kích thước 

nẹp
Số đơn đặt 

hàng Mã sản phẩm

APF100 S100B 80075
APF150 S150B 80076

*TỔ HỢP RĂNG LƯỢC (Bao gồm kẹp thước đo)
Chiều dài Số đơn đặt 

hàng Mã sản phẩmmm in.
300 12 PCA7-300 80099
600 24 PCA7-600 80100

Bộ núm điều khiển kẹp 80150

*Yêu cầu lắp đặt

Nẹp rời 

Mô tả Số đơn đặt hàng Mã sản 
phẩm

Trắng             APF100W-500 80019
Đen APF100B-500 80021
Xanh dương APF100BLUE-500 80025
Trắng             APF150W-500 80020
Đen APF150B-500 80022
Xanh dương APF150BLUE-500 80028

Xô nhựa có nắp đóng có  500 nẹp giữ và không có 
kẹp bản lề.

Đột lỗ dây đai
Kích 

thước 
nẹp

Đường 
kính lỗ

Số đơn 
đặt hàng

Mã 
sản 

phẩm
APF100 0,130         A100P 80078
APF150 0,156 A150P 80079

Dầu bôi trơn đinh tán nhựa
Số đơn đặt 

hàng
Mã sản 
phẩm

Trọng lượng 
(kg) Số lượng

PRL4 80090 1

Dưỡng
Chiều dài Số đơn đặt 

hàng
Mã sản 
phẩmmm in

DÀNH CHO NẸP APF100
300 12 100T-300 80042
600 24 100T-600 80043
900 36 100T-900 80044

1200 48 100T-1200 80045

DÀNH CHO NẸP APF150
300 12 150T-300 80038
600 24 150T-600 80039
900 36 150T-900 80040

1200 48 150T-1200 80041
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